


भरपरू लांब अतंरावर – �ह व
न��ां�या पल�कडे – एक
आकाशगंगा आहे.

अतंराळात भरपरू दरू गे�यानंतर
आपाप�या भोवती सतत "फरत
असलेले �ह बघनू माणसं
आ'चय)च"कत होतात.

असेच आपण फार फार दरू अतंरावर गे�यावर – िजतके श,य आहे
तेव-या अतंरावर गे�यास – शवेट� आप�या �हासारखाच एक �ह
आप�याला बघावयास 0मळेल.



या लांब अतंरावर असले�या �हाचा आकार व वजन आप�या �हा एवढाच आहे. तेथील
माणसंह� आप�यासारखीच आहेत. फ,त एका बाबतीत 3यांचे वेगळेपण आहे. 4दसायला ते
5न6या रंगाचे आहेत. व 3यांना जे7हा ऐकायचे नसते ते7हा ते आपोआपच आपले कान
0मटवनू घेवू शकतात.



या �हावरस9ाु एकदा जंगी लढाई झाल�. व या य9ातु लाखो लोक
मारले गेले.

आई-वडील य9ातु मे�यामळुे लाखो मलंु
अनाथ झाल�. मैदानातील एका पडीक
इमारती�या समोर�ल दगडावर एक 5नळा
मलगाु दःखीु चहेAयाने रडत बसला होता.
3याचे आई-वडील दोघेह� मारले गेले होते.



तो एकसारखा रडत होता. कBहत

होता. हंदकेु देत होता.

रडता रडता 3या�या डो6यातील पाणी
आटनू गेले. तो मग उठनू उभा रा4हला.

डोळे पसनु ू घेत 3यानी जकेटचीॅ कॉलर वर घेतल�. व

दोGह� Hखशात हात घालनू तो चालू लागला.

वाटेत दगड 4दसले कI तो 3यांना लाथ

मारत होता.

फलंु 4दसले कI.. फलंु तडवतु पढेु जायचा.



एक कJयाचेु लहानशे Kप�लू 3याला वाटेत 4दसले.
3याला बघनू ते शपेटू हालवत होते.

Kप�लू मागे मागे येऊ लागले.

“जा इथनू !” तो 3या�यावर
खेकसला.

“ तू माMयाबरोबर आलास तर तझु सगळं मलाच बघावे लागेल.
खाणं, Kपणं....मी यानंतर कणालाह�ु संभाळणार नाह�. ”



कJयाचु Kप�लू 3या�याकडे बघतच उभे रा4हले.
व शपेटू हलवू लागले.

5तत,यात 3या मलालाु एका मतृ
सै5नकाजवळची बंदकू 4दसल�. 3यानी

ती बंदकू हातात घेतल�.

बंदकIचेू टोक कJयावरु रोखनू “आता तलाु
मी माQनच टाकतो.” असे Sहणत 3या�या

अगंावर धावनू गेला.
कJयाचेु Kप�लू
घाबQन पळनू गेले.

“ तू मला साथ देशील का?” 3यानी बंदकIलाू Kवचारले.
“तचू माझा खरा दोUत आहेस ”

तेथेच एका वाळले�या
झाडावर बंदकू रोखला. व

चाप ओढला.



काह� अतंर चाल�यावर 3याला एक Kवमान 4दसले.

3यानी Kवमानात बसनू
इिWनशनची चावी "फरवल�.

.

बघता बघता Kवमान च,क उडू लागले.

“माMयाजवळ बंदकू आहे. Kवमान आहे. हेच माझे सव) काह�..
दोUत, नातलग, .. मनात आणले असते तर मी 3या Kप�लाला
सोबत आणू शकलो असतो. परंतु 3या�या खाBया KपBयाची सोय
कोण करणार? 3याला कणीु मार�यास मला सहन होणार नाह�. व
मीस9ाु मQन जाईन. ”



हवेत उडत असताना 3याला एक मोडक तोडकं घर 4दसलं.

“ येथे कणीतर�ु राहत असावेत. ”

आ'चय)च"कत होऊन तो Sहणाला. .

Kवमानात बसनू 3या घराभोवती 2-4 चकरा

3यानी मार�या व HखडकIतनू डोकावनू पा4हले.

घरा�या आत एक Sहातार�

Uवैपाक करत होती.



मलगाु Kवमानातनू उतQन बंदकIतू गोळी भQन

5त�या घरात 0शरला.

“खबरदार, माMयाजवळ बंदकू आहे. ”

मलानीु Sहतार�ला ओरडनू सां[गतले.

“मला काह�तर� खायला दे. ”



“अरे, पण मी तलाु खायला देणारच होते.” Sहातार�
Sहणाल�, “आधी ती बंदकू बाजलाू खाल� ठेवनू दे .”

“मला कणा�याु दयेची भीक नको.” मलगाु ओरडला.
“मनात आ�यास मी या बंदकIनेू तलाु ठार मारले असते. ”

ती Sहातार� 3याला खायला 4दल�.
तो मलगाु खाऊन झा�यानंतर

Kवमानात बसनू उडनू गेला.



ह�च 3याची दैनं4दनी झाल�.

तेथेच एका पड,या घरात तो राहू लागला.

भकू लागल� कI जवळ�या वसतीवर
जायचे.

बंदकू रोखनू घाबरवनू जेवण
वाढBयासाठ\ 3यांना भाग पाडायचे

जेवणानंतर 3या 5नम)न]यु भयाण मैदानावQन
Kवमानात बसनू उडनू जायचे. व वाटेत मैदानातील

भंगार सामान गोळा करायचे.

व ते भंगार सामान Kवमानातनू घर�
आणायचे.



“या सव) टाकावू वUतपासनू ू मी एक रोबो टकँ बनवणार.” मलगाु Kवचार कQ लागला.

“शंभरेक फटू उंचीचा व शकेडो टन वजनाचा हा रोबो असेल. 3या�या डो,या�या भागात रोबोला 5नयं�ण

करणारे कं_ो�स असणार. मग मी सवा)त श,तीमान होईन. मला कणीह�ु �ास देवू शकणार नाह�.”



एके 4दवशी 3या�या घराजवळ एक मलगीु आल�.

हा मलगाु बाहेर आला व 5त�यावर बंदकू रोखनू “तू येथनू
ताबडतोब 5नघनू जा. नाह�तर मी तलाु ठार करेन!” असे

ओरडला. ती aबचार� घाबरल�.

“मी तलाु काह� �ास देणार नाह�. मbSसू आले आहेत कI
नाह� हे बघBयासाठ\ मी येथे आले.” मलगीु Sहणाल�.



“तू येथनू 5नघनू जा. मी कणालाह�ु जवळ येवू
देत नाह�. ” मलगाु Sहणाला.

“तू येथे एकटाच राहतोस ?”

मल�चाु c'न.

“मी एकटा नाह�. माMयाजवळ बंदकू आहे, Kवमान
आहे. तेच माझे नातलग.” मलानीु उ3तर 4दले.

“एवढेच न7हे तर काह� 4दवसानी
माMयाकडे एक रोबो टकस9ाँ ु असेल.”

“Sहणजे तझीु कणाशीह�ु खर�खर�ु
दोUती नाह�च !’ मल�चीु c5त"dया.



“हवे अस�यास मी कJया�याु Kप�लाला जवळ ठेवू शकलो असतो. परंतु
3याला कणीु मारले असते तर 3या दःखातु माझाच जीव गेला असता. ”

“मलास9ाु माMया जवळचे कणीह�ु
नाह�त. आपण एकमेकाना संभाळत एक�
राहू शकतो. ..” मलगीु सांगू लागल�.

“नको, नको, कधीतर� मQन जाणारे दोUत
मला नको. ” मलगाु "कचाळला.

“बाप रे! कधीह� न मरणारा माणसू तलाु
कठनु ू 0मळणार?” मलगीु Kवचरल�.

एवढे Sहणत ती 5नघनू
गेल�



3या मलानेु

एक श,तीशाल� रोबो टकँ
तयार केला

तो 3या�यावर
चढला.

रोबो�या वर�या टोकाला रोबोचे 5नयं�ण कQ

शकणारे कं_ोल Qम होते. तो तेथे जावनू बसला.



3यानंतर तो रोज रोबोत बसनू सगळीकडे "फQ लागला.

रोबो टकँ ब5घत�यावर जवळ पासचे सव) जण घाबQन इकडे 5तकडे पळनू जात

होते. परंतु 3या�या नजरेतनू 5नसटणे श,य न7हते.



रोबो टक�याँ डो,या�या तथेे 3या मलानीु एक
लाउडUपीकर बसवले होते

मलगाु काह�ह� बोलला तर�
अगद� मोeया आवाजात सवा)ना
ऐकू जात होते.

“तSह�ु सव) बाँब व बंदकI�याू गो6यापासनू सरf�तु
आहात का ?” रोबो टकमधनँ ू आवाज आला.

परंतु लोक काह� ऐकBया�या मनिUथतीत न7हते. ते घाबQन पळनू जात होते.

अजनू पयgत मरणाला न घाबरणारा माणसू 3याला सापडला न7हता



एके 4दवशी 3या�या टक�याँ समोर एक 7य,ती न
घाबरता उभी होती. काह� तर� ओरडनू सांगत होती.
परंतु 3या मलालाु ते ऐकू जात न7हते

कारण तो फार उंचावर बसला होता. 3यामळेु
ऐकू येत न7हते

“मी अशाच माणसा�या
शोधात होतो. न घाबरणारा..”
असे Sहणत तो खाल�
उतरला

3या 4दवशी खायला घातलेल� Sहातार�

खाल� उभी होती



“तलाु कह� तर� सांगायचे आहे का?” मलानीु Kवचारले.
.

“हो, मरणाला न घाबरणाAया एका माणसाशी माझी ओळख आहे. 3याला कठलेह�ु आयधु इजा कQ

शकत नाह�त. माQ शकत नाह�त. हे सांगBयासाठ\ मी तMयाकडेु आले. ” Sहातार� Sहणाल�.

“तो कुठे आहे ?” मलाचाु c'न

“तो एक Sहातारा आहे. व
तो चhंावर असतो. ”



“मग मी 3याला शोधनू काढ�न. 3या�याशी मै�ी
करायला हवी. !” मलगाु Sहणाला.

मलानीु रोबो टकमधीलँ कठलाु तर� तरफा ओढला. काह� �णात रोबोचा रॉकेटमiये

Qपांतर झाले. तो 3या रॉकेटमiये बसनू उडत उडत चंhावर जाऊन पोचला



चhंा�या चार� बाजलाू "फQन तो शोधू लागला

शवेट� एक Sहातारा 3याला 4दसला. दaब)णीतनु ू तो
खाल�या �हांचे नीjर�ण तो करत होता



“kयाला कणीह�ु माQ शकणार नाह� ती 7य,ती तSह�चु का ?”

मलानीु Kवचारले. “हो मीच तो !”

“आपण 3या दaब)णीतनु ू काय बघत होता?” मलानेु Kवचारले.
“ मी खाल� पसरले�या �हावर�ल माणसांचा अlयास करत होतो.”



“मी तम�याबरोबरु येथे राहू का ?”

“हरकत नाह�. राहू शकतोस. परंतु तू माMयाबरोबर
का राहणार आहेस ?” SहाताAयाने Kवचारले.

“कारण बाँब व बंदकIं�याू गो6यामळेु कठलेह�ु नकसानु न होणाAया बरोबर मला राहायला
आवडले. माझे आई-वडील वार�यानंतर मी रडत बसलो. रडनू रडनू माMया डो6यातील
पाणी सकनु ू गेले. मनात आले असते तर मी 3या कJया�याु Kप�लाबरोबर राहू शकलो
असतो. परंतु 3याला कणीु ठार मार�यास मला फार दःखु झाले असते व मीच मQन गेलो
असतो. 3या Sहातार�बरोबर "कवां 3या मल�बरोबरु राहू शकलो असतो. परंतु 3या�याकडहे�
जीव वाचKवणारे कठलेह�ु उपाय न7हते. काह� अपघात झा�यास 3यां�याबरोबर मीह� मेलो
असतो. ” मलगाु सांगू लागला.



“ठ\क आहे. तू माMयाबरोबर राहू शकतोस. ”

“येथे एकदम सरf�तु आहे. कारण जीव घेणारे

एकह� आयधु येथे नाह�.” Sहातारा सांगू लागला.

“हेच कारण असू शकेल का ?”

“हो हेच कारण आहे.”

“परंतु मी तर बंदकू

घेवनू आलो आहे. ”

“फारच वाईट गो]ट. ” Sहातारा Sहणाला. “तलाु
मी ये राहBयास परवानगी देवू शकत नाह�. पा4हजे
तर तू मला ठार माQ शकतोस.!”

“मग मला येथनू परत जावे लागेल का ?”

मलगाु काकळतीनेु Kवचारला.

“हो जावे लागेल!” Sहातारा Sहणाला.
“मला फार फार वाईट वाटेल.”
मुलगा Sहणाला



“खरोखरच तुला
वाईट वाटते का ?”.

“हो. मला खरोखरच येथेच राहावेसे
वाटते.” मुलगा Sहणाला

“मग तू बंदकू का फेकून देत नाह� ?”
“हो . फेकून देऊ शकतो .”

“मग तू या SहताAयाबरोबर मजेत राहू
शकतोस !” SहाताAयाचे उ3तर.

“हो . हेच ठ\क
होईल ”



“परंतु मी येथे राहून काय काय करणार ?” मुलाचा c'न ?”

“तू या दaब)णीतनु ू खाल�या �हांचे 5नर��ण
कर. 3या �हावर�ल लोक आपापसात इतके का
भांडत आहेत याचा जरा मागोवा घे. “



लोक हमर� तमर�वरु का येतात?

कारण ते एकमेकांना नीट ओळखत

नाह�त

कारण लोक संmया इतकI वाढलेल� आहे कI
आपण "कती जीKवत हानी करत आहोत याची
जाणीवच 3यांना नसत.े.

काह� जण पोट फटेपयgतु खात
असतात व 3याच वेळी इतर अध)पोट�
"कवां उपाशी झोपतात.

आपणच तयार केले�या
लोखडंापासनू कदळु फावडे तयार
होतात कI बंदकूं याची क�पना
3यांना नसते..

पोटा-पाBयासाठ\ क]ट करत
अस�यामळुे 3यांना दसरेु
कठलेह�ु Kवचार सचतु नाह�त.
.

आपण करत असले�या वाईट क3यांचीृ क�पना 3यांना
आ�यास आपण कठेु चकतु आहोत याची जाणीव
3यांना झाल� असती.



“परंतु 3याना खरे काय आहे ते
सांगायला हवे.” मलगाु Sहणाला.

“बरोबर. मी आता Sहातारा
झालो आहे व फार थकलो
आहे. हे काम आता तू कर.”

3या मलानेु आप�या हातातील बंदकू फेकनू 4दल�. ती
बंदकू अतंराळात पडल� व एका छोoया �हाचे तकडेु
तकडेु झाले.



तो मलगाु नंतर "क3येक वषq 3या
SहाताAयाबरोबर होता. दaब)णीतनु ू बघत
लोकांना समजनू घेBया�या cय3न करत होता.

एखाrया 4दवशी तो उडत उडत या �हावर परत येईल व 3यांनी 0शकले�या सव)
गो]ट� लोकांना समजावनू सांगेल.



�नळा मलगाु य
ु �वराने पी�डत
झाले�या �हावर आहे. अनाथ आहे,
एकटाच आहे. कणीतर"ु दो%तीचा हात
पढुे केले तर" ते झटकनू टाकत आहे.
कारण तो बाँ*स व बंदक-पासनू ू
सर./तु असले�या एखा1या
माणसा2या शोधात तो आहे.
5या2याशी मै7ी करावी ह"च 5याची
इ2छा आहे.

�नळा मलगाु हे एक :दय%पश;
प%तकु आहे.


